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și banchetă, precum și funcție de confort pentru 
șofer – scaunul culisează electric spre spate pentru 
a facilita accesul. Al treilea rând de scaune este pli-
at în portbagaj, dar, odată ridicat, oferă un spațiu 
cam restrâns pentru picioare. Chiar și așa, port-
bagajul rămâne la un volum generos. Faceliftul a 
adus mașinii și materiale de o calitate mai bună, 
inclusiv piele de culoare neagră sau bej ce poate fi 
asortată cu ornamente finisate în metal sau lemn.

Sub capotă bate o inimă puternică și nouă. 
Motorul diesel 2.0 e-XDI LET dezvoltat în casă 
dispune de injecție directă și oferă 155 CP. Avan-
tajul său major este însă cuplul de 360 Nm dispo-
nibil de la 1500 de rotații, ceea ce îl ajută să aibă 
un comportament dinamic și un consum redus 
de motorină. 190 Nm sunt disponibili chiar de la 
1000 rpm. Deși e oferit și cu transmisie manuală 
cu șase trepte, în varianta testată Rexton W are o 
cutie automată cu cinci trepte, de sorginte Mer-
cedes. În mers, cutia se dovedește foarte intuiti-
vă și pare că se adaptează permanent la stilul de 
condus al șoferului. Aceasta oferă și posibilitatea 
schimbării manuale a treptelor fie prin interme-
diul joystickului, fie prin cele două butoane de 
pe volan. În plus, în modul de funcționare Win-
ter (iarnă), transmisia cuplează direct treapta a 

doua, facilitând pornirea mai ușoară de pe loc pe 
suprafețe mai puțin aderente. La drum, Rexton 
se dovedește destul de sprinten și agil, manevra-
bilitatea sa fiind ușurată de raza foarte mică de 
bracaj și de servoasistarea foarte bună a direcției. 
În niciun moment, poate doar cu excepția parcă-
rii, Rexton nu își trădează gabaritul, inclusiv vizi-
bilitatea de jur împrejur fiind foarte bună. Ceea 
ce surprinde însă cu adevărat este silențiozitatea 
sa indiferent de suprafața pe care se rulează. 
Inclusiv în off-road, unde sistemul de tracțiune 
integrală 4WD, proiectat de Borg Warner, oferă, 
la alegere, trei moduri de lucru: tracțiune spate 
pentru condiții normale de rulare (2H), tracțiune 
integrală cuplabilă în timpul rulării (4H) și 
tracțiune integrală cu reductor, pentru terenuri 
sau trasee extreme (4L).

 Confortul la rulare în orice condiții de drum 
este, la rândul său, surprinzător de plăcut. Trenul 
de rulare folosește un sistem de suspensii similar 
cu al limuzinelor de lux  – pe față cu brațe triun-
ghiulare suprapuse, iar pe spate independentă 
cu opt brațe. Accentul în setarea suspensiei este 
pus pe confort, reversul medaliei fiind un ruliu 
pronunțat, mai ales că mașina nu e chiar ușoară. 
Dar, pentru a evita orice situație mai puțin plă-

cută, Rexton este prevăzut cu ESP care, la rân-
dul său, e completat de distribuția electronică 
a forței de frânare, controlul tracțiunii, TCS, 
protecție împotriva răsturnării, ARP, asistare la 
coborârea în pantă, HDC, și asistare la frânarea 
de urgență, BAS. În privința siguranței pasive, 
caroseria și șasiul au fost proiectate pentru a 
absorbi controlat energia de impact. Barele 
de protecție față și spate sunt prinse direct de 
șasiu, formând o structură specială. La rândul 
său, șasiul este ranforsat, iar în interior, pasa-
gerii sunt protejați de centuri cu limitator de 
efort, tetiere active și patru airbaguri. O singură 
mențiune mai merită făcută, și anume capacita-
tea de remorcare de 2600 kg.

Așadar, noul Rexton W surprinde prin ma-
nevrabilitate, prin calitatea finisării și prin gri-
ja pentru o rulare confortabilă și economică. 
S-au schimbat materialele, iar echiparea boga-
tă – doar navigația a lipsit de pe modelul testat 
(opțional, 1000 de euro) – și garanția oferită pot 
reprezenta argumente solide. Poate chiar la fel 
de solide precum performantul sistem 4WD sau 
configurarea cu șapte locuri. Și toate acestea la un 
preț care începe de la 27.490 de euro.
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SSANYONG REXTON  
W 2.0 e-XDi 4WD DLX PLUS
Preț (euro)  27.490
Concurenți:   Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero,  

 Toyota Land Cruiser
Putere maximă (CP/rpm) 155/3400
0–100 km/h (s) 12.3
Viteză maximă (km/h) 173
Consum mediu ECE (l/100 km) 7,5
Emisii CO2 (g/km) 199
Propulsie Diesel, 4L, 1998 cmc, cuplu maxim 360 Nm/ 
1500 rpm, cutie automată cu 5 trepte, trac țiu ne integrală
Caroserie SUV cu 7 locuri. L x l x h: 4755 x 1900 x 1840 mm. 
Ampatament: 2835 mm. Volum portbagaj: 935 l.  
Masă la gol: 1960 kg

DATE TEHNICE

SsangYong își pune mari ambiții în 
noul Rexton. Pe noi, ne-a convins că, 
deși este un SUV de școală veche, 
robustețea și echiparea modernă 
îl transformă într-un partener de 
încredere la orice fel de drum. 
Confortul și rulajul silențios sunt 
printre atuurile sale.

C ONCLUZIE

DACĂ VREI O BAIE DE NĂMOL, REXTON ARE 
TRASMISIA POTRIVITĂ. NU UITA SĂ-L SPELI 

DACĂ TE DUCI CU EL LA OPERĂ.
Adrian Drăgan


